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Tarkistus 34
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 viite

Komission teksti Tarkistus

sen 83 artiklan 1 kohdan, sen 16 artiklan ja 83 artiklan 1 kohdan,

Or. en

Tarkistus 35
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Tämän direktiivin tavoitteena on 
lähentää tietojärjestelmiin kohdistuvia 
hyökkäyksiä koskevia jäsenvaltioiden 
rikosoikeudellisia säännöksiä ja parantaa 
oikeus- ja muiden toimivaltaisten 
viranomaisten, jäsenvaltioiden poliisi- ja 
muut erikoistuneet 
lainvalvontaviranomaiset mukaan 
luettuina, välistä yhteistyötä.

(1) Tämän direktiivin tavoitteena on 
lähentää tietojärjestelmiin kohdistuvia 
hyökkäyksiä koskevia jäsenvaltioiden 
rikosoikeudellisia säännöksiä ja parantaa 
oikeus- ja muiden toimivaltaisten 
viranomaisten, jäsenvaltioiden poliisi- ja 
muut erikoistuneet 
lainvalvontaviranomaiset mukaan 
luettuina, komission, Eurojustin, 
Europolin ja Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston (ENISA) välistä 
yhteistyötä, jotta voidaan edistää yhteistä 
ja kattavaa unionin lähestymistapaa.

Or. ro

Tarkistus 36
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(2) Tietojärjestelmiä vastaan tehdyt 
hyökkäykset, erityisesti järjestäytyneen 
rikollisuuden toimesta, ovat kasvava uhka, 
ja samalla tietojärjestelmiin kohdistuvien 
terrorihyökkäysten tai poliittisista syistä 
tapahtuvien hyökkäysten mahdollisuus 
herättää lisääntyvää huolta, sillä 
tietojärjestelmät ovat osa jäsenvaltioiden ja 
unionin elintärkeää infrastruktuuria. Koska 
hyökkäykset uhkaavat turvallisemman 
tietoyhteiskunnan toteuttamista sekä 
vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuvan alueen kehittämistä, niihin on 
varauduttava Euroopan unionin tasolla.

(2) Tietojärjestelmiä vastaan tehdyt 
hyökkäykset, erityisesti järjestäytyneen 
rikollisuuden toimesta, ovat kasvava uhka 
sekä Euroopan unionissa että 
maailmanlaajuisesti, ja samalla 
tietojärjestelmiin kohdistuvien 
terrorihyökkäysten tai poliittisista syistä 
tapahtuvien hyökkäysten mahdollisuus 
herättää lisääntyvää huolta, sillä 
tietojärjestelmät ovat osa jäsenvaltioiden ja 
unionin elintärkeää infrastruktuuria. Koska 
hyökkäykset uhkaavat turvallisemman 
tietoyhteiskunnan toteuttamista sekä 
vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuvan alueen kehittämistä, niihin on 
varauduttava Euroopan unionin tasolla ja 
ne edellyttävät tehokkaampaa 
kansainvälistä koordinointia ja 
yhteistyötä.

Or. ro

Tarkistus 37
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tietojärjestelmiä vastaan tehdyt 
hyökkäykset, erityisesti järjestäytyneen 
rikollisuuden toimesta, ovat kasvava uhka, 
ja samalla tietojärjestelmiin kohdistuvien 
terrorihyökkäysten tai poliittisista syistä 
tapahtuvien hyökkäysten mahdollisuus 
herättää lisääntyvää huolta, sillä 
tietojärjestelmät ovat osa jäsenvaltioiden ja 
unionin elintärkeää infrastruktuuria. Koska 
hyökkäykset uhkaavat turvallisemman 
tietoyhteiskunnan toteuttamista sekä 
vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuvan alueen kehittämistä, niihin on 

(2) Tietojärjestelmiä vastaan tehdyt 
hyökkäykset, ainakin järjestäytyneen 
rikollisuuden toimesta, ovat kasvava uhka, 
ja samalla tietojärjestelmiin kohdistuvien 
terrorihyökkäysten mahdollisuus herättää 
lisääntyvää huolta, sillä tietojärjestelmät 
ovat osa jäsenvaltioiden ja unionin 
elintärkeää infrastruktuuria. Koska 
hyökkäykset uhkaavat turvallisemman 
tietoyhteiskunnan toteuttamista sekä 
vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen 
perustuvan alueen kehittämistä, niihin on 
varauduttava Euroopan unionin tasolla.
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varauduttava Euroopan unionin tasolla.

Or. fr

Tarkistus 38
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) On todisteita siitä, että pyritään 
tekemään entistä vaarallisempia ja toistuvia 
laajamittaisia hyökkäyksiä valtioiden tai 
julkisen tai yksityisen sektorin tiettyjen 
toimintojen kannalta elintärkeitä 
tietojärjestelmiä vastaan. Tähän 
suuntaukseen liittyvät entistä 
kehittyneemmät välineet, joita 
rikoksentekijät voivat käyttää 
käynnistääkseen erilaisia 
tietoverkkohyökkäyksiä.

(3) On todisteita siitä, että pyritään 
tekemään entistä vaarallisempia ja toistuvia 
laajamittaisia hyökkäyksiä valtioiden tai 
julkisen tai yksityisen sektorin tiettyjen 
toimintojen kannalta elintärkeitä 
tietojärjestelmiä vastaan. Tähän 
suuntaukseen liittyvät entistä 
kehittyneemmät välineet, joita 
rikoksentekijät voivat käyttää 
käynnistääkseen erilaisia 
tietoverkkohyökkäyksiä, esimerkiksi 
bottiverkot, jotka voivat 
tietokoneohjelman välityksellä saastuttaa 
huomattavan määrän tietojärjestelmiä ja 
valvoa niitä ja käyttää niitä hyväksi 
laajamittaisissa tietoverkkohyökkäyksissä.

Or. ro

Tarkistus 39
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
tietojärjestelmiin kohdistuviin 
hyökkäyksiin syyllistyneille määrättävistä 
seuraamuksista. Säädettyjen seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 

(6) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
menettelyistä, joilla voidaan torjua ja 
ehkäistä tietojärjestelmiin kohdistuvat 
hyökkäykset ja määrätä niistä 
seuraamuksia. Säädettyjen seuraamusten 
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varoittavia. olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.

Or. ro

Tarkistus 40
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
tietojärjestelmiin kohdistuviin 
hyökkäyksiin syyllistyneille määrättävistä 
seuraamuksista. Säädettyjen seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.

(6) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
tietojärjestelmiin kohdistuviin 
hyökkäyksiin syyllistyneille määrättävistä 
seuraamuksista. Säädettyjen seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia ja niihin voisi kuulua 
vankeusrangaistus ja/tai taloudellisia 
seuraamuksia.

Or. en

Tarkistus 41
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
tietojärjestelmiin kohdistuviin 
hyökkäyksiin syyllistyneille määrättävistä 
seuraamuksista. Säädettyjen seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.

(6) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
tietojärjestelmiin kohdistuviin 
hyökkäyksiin syyllistyneille määrättävistä 
seuraamuksista. Säädettyjen seuraamusten 
olisi oltava oikeasuhteisia.

Or. fr
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Tarkistus 42
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti Tarkistus

(6) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
tietojärjestelmiin kohdistuviin 
hyökkäyksiin syyllistyneille määrättävistä 
seuraamuksista. Säädettyjen seuraamusten 
olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja 
varoittavia.

(6) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä 
tehokkaista toimenpiteistä, joilla torjutaan 
tietojärjestelmiin kohdistuvat 
hyökkäykset, sekä tietojärjestelmiin 
kohdistuviin hyökkäyksiin syyllistyneille 
määrättävistä seuraamuksista. 
Jäsenvaltioiden ja unionin olisi 
varmistettava kattava torjuntaa koskeva 
kehys, jossa opetetaan kansalaisille 
henkilökohtaista tietoverkkoturvallisuutta 
osana kaikkia digitaalista lukutaitoa 
koskevia opetusohjelmia. Säädettyjen 
seuraamusten olisi oltava tehokkaita, 
oikeasuhteisia ja varoittavia.

Or. en

Tarkistus 43
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Jos kyseessä on 'vähäinen tapaus', 
olisi voitava kumota seuraamukset. 
'Vähäisenä tapauksena' voidaan pitää 
esimerkiksi tilannetta, jossa yleiseen tai 
yksityiseen etuun, esimerkiksi 
tietojärjestelmän tai tiedon eheyteen 
taikka henkilön koskemattomuuteen, 
oikeuksiin tai muihin etuihin, kohdistuva 
vahinko ja/tai uhka on merkityksetön tai 
luonteeltaan sellainen, että 
rikosoikeudellisen seuraamuksen 
määrääminen lakisääteisissä rajoissa tai 
rikosvastuuseen asettaminen ei ole 
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tarpeen.

Or. de

Perustelu

'Vähäinen tapaus' olisi määriteltävä ensinnäkin 2 artiklassa. Tämä käsite on kuitenkin 
oikeudellisesti niin epämääräinen, että sitä on välttämätöntä tarkentaa johdanto-osassa, jotta 
oikeuskäytännössä on sen soveltamisalaa koskevia vertailukohtia.

Tarkistus 44
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) On tarkoituksenmukaista säätää 
ankarammista seuraamuksista silloin, kun 
tietojärjestelmään kohdistuvan 
hyökkäyksen toteuttaa rikollisjärjestö, 
sellaisena kuin tämä on määritelty 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta 
24 päivänä lokakuuta 2008 tehdyssä 
neuvoston puitepäätöksessä 
2008/841/YOS, kun hyökkäys on 
laajamittainen tai kun teko on tehty 
salaamalla rikoksentekijän todellinen 
henkilöllisyys ja henkilöllisyyden oikealle 
omistajalle on aiheutettu vahinkoa. On 
myös aiheellista säätää ankarammista 
seuraamuksista, kun hyökkäys on 
aiheuttanut vakavia vahinkoja tai 
vaikuttanut haitallisesti olennaisiin etuihin.

(7) On tarkoituksenmukaista säätää 
ankarammista seuraamuksista silloin, kun 
tietojärjestelmään kohdistuvan 
hyökkäyksen toteuttaa rikollisjärjestö, 
sellaisena kuin tämä on määritelty 
järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta 
24 päivänä lokakuuta 2008 tehdyssä 
neuvoston puitepäätöksessä 
2008/841/YOS, kun hyökkäys on 
laajamittainen ja toteutettu esimerkiksi 
bottiverkkojen avulla, tai kun teko on tehty 
salaamalla rikoksentekijän todellinen 
henkilöllisyys ja henkilöllisyyden oikealle 
omistajalle on aiheutettu vahinkoa. On 
myös aiheellista säätää ankarammista 
seuraamuksista, kun hyökkäys on 
aiheuttanut vakavia vahinkoja tai 
vaikuttanut haitallisesti elintärkeään 
infrastruktuuriin tai olennaisiin etuihin.

Or. ro

Tarkistus 45
Jan Philipp Albrecht
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Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tämän direktiivin tarkoituksena ei ole 
asettaa rikosvastuuta silloin, kun teko on 
tehty ilman rikollista tarkoitusta, vaan 
tarkoituksena on tietojärjestelmien 
luvallinen testaus tai suojelu.

(10) Tämän direktiivin tarkoituksena ei ole 
asettaa rikosvastuuta silloin, kun teko on 
tehty ilman rikollista tarkoitusta, vaan 
tarkoituksena on tietojärjestelmien testaus 
tai suojelu, edellyttäen että järjestelmän 
operaattorille tai toimittajalle tiedotetaan 
haavoittuvuudesta täysimääräisesti ja 
nopeasti, tai kun järjestelmään pääsyä 
koskevan luvan epääminen on itsessään 
oikeuksien väärinkäyttö.

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella varmistetaan epäkohtien paljastajien suojelu, mikä on tietotekniikan 
turvallisuusasiantuntijoiden mukaan elintärkeä osa maailmanlaajuisen tietotekniikan 
immuunijärjestelmän toimintaa. Esittelijän ehdotus, jossa ei aseteta rikosvastuuseen 
"luvallisesta" pääsystä vaan "lainmukaisesta" pääsystä, on askel oikeaan suuntaan. Tämä 
direktiivi on kuitenkin säädös, jossa olisi määriteltävä selvästi, mikä on sallittua ja mikä ei. 
Tarkistuksen loppuosa perustuu esittelijän tarkistukseen 7.

Tarkistus 46
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tämän direktiivin tarkoituksena ei ole 
asettaa rikosvastuuta silloin, kun teko on 
tehty ilman rikollista tarkoitusta, vaan 
tarkoituksena on tietojärjestelmien 
luvallinen testaus tai suojelu.

(10) Tätä direktiiviä ei sovelleta toimiin, 
joiden tarkoituksena on varmistaa 
tietojärjestelmien turvallisuus, esimerkiksi 
tietojärjestelmien kyky kestää tässä 
asetuksessa määriteltyjä rikoksia, tai 
tarjota tietojärjestelmien kestävyyden 
vahvistamiseen käytettäviä tai 
käytettäviksi tarkoitettuja välineitä. 
Tämän direktiivin tarkoituksena ei ole 
asettaa rikosvastuuta silloin, kun tässä 
direktiivissä tarkoitettujen rikosten 



PE480.665v01-00 10/60 AM\890251FI.doc

FI

objektiiviset kriteerit täyttyvät, mutta teko 
on tehty ilman rikollista tarkoitusta.

Or. fr

Tarkistus 47
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti Tarkistus

(10) Tämän direktiivin tarkoituksena ei ole 
asettaa rikosvastuuta silloin, kun teko on 
tehty ilman rikollista tarkoitusta, vaan 
tarkoituksena on tietojärjestelmien 
luvallinen testaus tai suojelu.

(10) Tämän direktiivin tarkoituksena ei ole 
asettaa rikosvastuuta silloin, kun tässä 
direktiivissä tarkoitettujen rikosten 
objektiiviset kriteerit täyttyvät mutta teko 
on tehty ilman rikollista tarkoitusta, vaan 
tarkoituksena on tietojärjestelmien 
lainmukainen testaus tai suojelu, tai kun 
järjestelmään pääsyä koskevan luvan 
epääminen on itsessään oikeuksien 
väärinkäyttö.

Or. en

Tarkistus 48
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Tässä direktiivissä vahvistetaan 
verkostojen, kuten G8:n tai Euroopan 
neuvoston ympärivuorokautisen, seitsemän 
päivää viikossa käytettävissä olevan 
yhteyspisteverkoston, merkitystä 
tietojenvaihdossa, jotta voidaan varmistaa 
välitön avunanto tutkimuksissa tai 
menettelyissä, jotka koskevat 
tietojärjestelmiin ja dataan liittyviä 
rikoksia, tai sähköisessä muodossa olevien 

(11) Tässä direktiivissä vahvistetaan 
verkostojen, kuten G8:n tai Euroopan 
neuvoston ympärivuorokautisen, seitsemän 
päivää viikossa käytettävissä olevan 
yhteyspisteverkoston, merkitystä 
tietojenvaihdossa, jotta voidaan varmistaa 
välitön avunanto tutkimuksissa tai 
menettelyissä, jotka koskevat 
tietojärjestelmiin ja dataan liittyviä 
rikoksia, tai sähköisessä muodossa olevien 
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todisteiden keräämisessä rikostapauksissa. 
Kun otetaan huomioon, miten nopeasti 
laajamittaisia hyökkäyksiä voidaan 
toteuttaa, jäsenvaltioiden olisi voitava 
vastata ripeästi yhteyspisteverkoston 
esittämiin kiireellisiin pyyntöihin. Tähän 
avunantoon olisi kuuluttava avustaminen 
seuraavissa toimenpiteissä tai niiden 
toteuttaminen: tekninen neuvonta, tietojen 
säilyttäminen, todisteiden kerääminen, 
oikeudellisten tietojen antaminen ja 
epäiltyjen paikantaminen.

todisteiden keräämisessä rikostapauksissa. 
Kun otetaan huomioon, miten nopeasti 
laajamittaisia hyökkäyksiä voidaan 
toteuttaa, jäsenvaltioiden olisi voitava 
vastata ripeästi yhteyspisteverkoston 
esittämiin kiireellisiin pyyntöihin. Tähän 
avunantoon olisi kuuluttava avustaminen 
seuraavissa toimenpiteissä tai niiden 
toteuttaminen: tekninen neuvonta muun 
muassa tietojärjestelmän toimintakyvyn 
palauttamisesta, tietojen säilyttäminen 
henkilötietojen suojelua koskevien 
periaatteiden mukaisesti, todisteiden 
kerääminen, oikeudellisten tietojen 
antaminen ja epäiltyjen paikantaminen ja 
tunnistaminen. 

Or. ro

Tarkistus 49
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) On tarpeen kerätä tässä direktiivissä 
tarkoitetuista rikoksista tietoja, jotta 
saadaan täydellisempi kuva ongelmasta 
unionin tasolla ja voidaan suunnitella 
tehokkaampia vastatoimia. Lisäksi tiedot 
auttavat erityisvirastoja, kuten Europolia ja 
Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa, 
arvioimaan paremmin 
tietoverkkorikollisuuden laajuutta ja 
verkko- ja tietoturvallisuuden tilaa 
Euroopassa.

(12) On tarpeen kerätä tässä direktiivissä 
tarkoitetuista rikoksista tietoja, jotta 
saadaan täydellisempi kuva ongelmasta 
unionin tasolla ja voidaan suunnitella 
tehokkaampia vastatoimia.
Tietojärjestelmiin kohdistuneita 
hyökkäyksiä koskevaa tietoa on vain 
vähän, koska kaikki jäsenvaltiot eivät 
kerää tietoa hyökkäyksistä. Koska 
tilastotietojen keräämistä koskevat 
menetelmät ovat erilaisia, näitä tietoja 
keräävät jäsenvaltiot eivät voi verrata 
tietojaan toisten jäsenvaltioiden 
keräämiin tietoihin. Lisäksi tiedot auttavat 
erityisvirastoja, kuten Europolia ja 
Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa, 
arvioimaan paremmin 
tietoverkkorikollisuuden laajuutta ja 
verkko- ja tietoturvallisuuden tilaa 
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Euroopassa.

Or. lt

Tarkistus 50
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Palveluntarjoajien ja -tuottajien 
sekä lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten 
yhteistyötä olisi edistettävä ja 
parannettava, erityisesti oikeusvarmuutta 
ja ennakoitavuutta sekä epäiltyjen ja 
syytettyjen oikeuksien suojaamista, kuten 
syyttömyysolettamaa ja 
oikeussuojakeinoa. Yhteistyötä olisi 
sovellettava muun muassa tukeen, jota 
annetaan palveluntarjoajille laittomien 
toimintojen tai järjestelmien sulkemisessa 
kokonaan tai osittain voimassa olevan 
lainsäädännön mukaisesti.

Or. ro

Tarkistus 51
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Jotta tietoverkkorikollisuutta 
voidaan torjua tehokkaasti, on myös 
vahvistettava tietojärjestelmiä 
suojaamalla niitä tehokkaammin 
hyökkäyksiltä ja luomalla siihen oikeat 
kannusteet. Tässä yhteydessä keskeisessä 
asemassa olisi oltava tietojärjestelmien 
asianmukaista suojaamista koskevien 
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vähimmäisvaatimusten ja toimittajien ja 
operaattorien vastuun vahvistaminen. 
Siksi unionin ja jäsenvaltioiden toimilla 
tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi on 
vaikutusta ainoastaan, jos tätä direktiiviä 
täydennetään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
67 artiklan 3 kohdan ja 84 artiklan 
mukaisesti hyväksytyillä näitä rikoksia 
ehkäisevillä toimenpiteillä.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu esittelijän tarkistukseen 9, mutta siihen on lisätty kannusteet ja vastuu. Jos 
kehitetään vain vaatimuksia mutta ei täytäntöönpanoa tai kannusteita, olemme samassa 
tilanteessa kuin ennenkin. Sellaiset tietotekniikkajärjestelmien toimittajat ja operaattorit, 
jotka rikkovat vakavasti nykytilanteen turvatekniikoita tai kieltäytyvät korjaamasta tiedossa 
olevaa haavoittuvuutta, olisi saatettava vastuuseen siitä, vakavissa tapauksissa myös 
rikosoikeudellisesti.

Tarkistus 52
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Jäsenvaltioiden olisi pidettävä 
tietojärjestelmiensä ja niihin liittyvien 
tietojen suojaamista osana 
huolellisuusvelvollisuuttaan. 
Kohtuullisesti havaittavia uhkia ja 
haavoittuvuutta vastaan olisi tarjottava 
kohtuullinen suojan taso. Tämän suojan 
kustannusten ja rasitteen olisi oltava 
suhteessa kohteiksi joutuneille 
aiheutuneeseen todennäköiseen 
vahinkoon nähden.

Or. fr
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Perustelu

Tarkistus perustuu Monika Hohlmeierin tarkistukseen 10 mutta eroaa siitä tietyissä kohdissa.

Tarkistus 53
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Jäsenvaltioiden olisi pidettävä 
tietojärjestelmiensä ja niihin liittyvien 
tietojen suojaamista osana 
huolellisuusvelvollisuuttaan. 
Kohtuullisesti havaittavia uhkia vastaan 
olisi tarjottava asianmukainen suojan 
taso. Tämän suojan kustannusten ja 
rasitteen olisi oltava suhteessa kohteiksi 
joutuneille aiheutuneeseen 
todennäköiseen vahinkoon nähden.

Or. en

Tarkistus 54
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Euroopan unionin ja 
jäsenvaltioiden olisi otettava huomioon, 
että niiden on suojattava 
tietojärjestelmiään ja niihin liittyviä 
tietoja sekä tarjottava korkea suojan taso 
havaittavia uhkia ja haavoittuvuutta 
vastaan. Tämän suojan kustannusten ja 
rasitteen olisi oltava suhteessa kohteiksi 
joutuneille aiheutuneeseen 
todennäköiseen vahinkoon nähden.
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Or. ro

Tarkistus 55
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Jäsenvaltioiden olisi harkittava 
tietojärjestelmiensä ja niihin liittyvien 
tietojen suojaamista. Kohtuullisesti 
havaittavia uhkia ja haavoittuvuutta 
vastaan olisi tarjottava kohtuullinen 
suojan taso. Tämän suojan kustannusten 
ja rasitteen olisi oltava suhteessa kohteiksi 
joutuneille aiheutuneeseen 
todennäköiseen vahinkoon nähden.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu esittelijän tarkistukseen 10, mutta siitä on poistettu ilmaisu 
"huolellisuusvelvollisuus" ja siihen on lisätty haavoittuvuus. Uhkia on todella vaikea 
tunnistaa ja ne voivat tulla mistä hyvänsä, joten suoja on kohdistettava haavoittuvuuteen.

Tarkistus 56
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Jäsenvaltioiden olisi myös 
toteutettava asianmukaisia toimia, jotta 
niiden alueella tietojärjestelmiä käyttävät 
tai toimittavat oikeushenkilöt velvoitetaan 
suojaamaan vastuullaan olevia tietoja 
tässä direktiivissä tarkoitetuilta rikoksilta. 
Oikeushenkilöiden olisi tarjottava 
asianmukainen suojan taso kohtuullisesti 
havaittavia uhkia ja haavoittuvuutta 
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vastaan. Kun oikeushenkilö ei ole 
pystynyt tarjoamaan asianmukaista 
suojan tasoa ja kun tämän laiminlyönnin 
aiheuttama vahinko on huomattava, 
jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että 
tälle oikeushenkilölle voidaan määrätä 
laiminlyönnistä ankaria seuraamuksia ja 
hänet voidaan asettaa syytteeseen.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus perustuu Monika Hohlmeierin tarkistukseen 11 mutta eroaa siitä tietyissä kohdissa.

Tarkistus 57
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 b) Jäsenvaltioiden olisi myös 
toteutettava asianmukaisia toimia, jotta 
niiden oikeudenkäyttövaltaan kuuluvat 
oikeushenkilöt velvoitetaan suojaamaan 
vastuullaan olevia henkilötietoja tässä 
direktiivissä tarkoitetuilta rikoksilta, 
kuten edellytetään jo televiestintää ja 
tietosuojaa koskevassa unionin 
lainsäädännössä. Oikeushenkilöiden olisi 
tarjottava asianmukainen suojan taso 
kohtuullisesti havaittavia uhkia vastaan 
erityisalojen uusimpien keinojen ja 
erityisten tietojenkäsittelytilanteiden 
mukaisesti. Tämän suojan kustannusten 
ja rasitteen olisi oltava suhteessa kohteiksi 
joutuneille aiheutuneeseen 
todennäköiseen vahinkoon nähden. Kun 
oikeushenkilö ei selvästi ole pystynyt 
tarjoamaan asianmukaista suojan tasoa 
ja kun tämän laiminlyönnin aiheuttama 
vahinko on huomattava, jäsenvaltioiden 
olisi varmistettava, että tämä 
oikeushenkilö voidaan asettaa 
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syytteeseen.

Or. en

Perustelu

Henkilötietoja käsitellessään oikeushenkilöt ovat vastuussa tämän tiedon suojaamisesta 
asianmukaisella tasolla kohtuullisesti havaittavia uhkia vastaan. Tästä säädetään jo 
yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla annetussa direktiivissä 2002/58/EY, 
yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä annetussa direktiivissä 95/46/EY ja 
ehdotuksessa yleiseksi tietosuoja-asetukseksi COM(2012)0011 (muun muassa 22 ja 
30 artikla). Jos jäsenvaltiot eivät pysty tarjoamaan tätä suojan tasoa, niiden olisi 
varmistettava, että tämä oikeushenkilö voidaan asettaa syytteeseen.

Tarkistus 58
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Euroopan verkko- ja 
tietoturvaviraston (ENISA) olisi oltava 
toimeksiantonsa mukaisesti keskeisessä 
asemassa, kun jäsenvaltioille ja Euroopan 
unionin toimielimille ja elimille tarjotaan 
teknistä asiantuntemusta 
tietojärjestelmiin kohdistuvien 
hyökkäysten ehkäisyn ja torjunnan alalla. 
Sen olisi neuvottava jäsenvaltioita 
kansallisten yhteyspisteiden ja 
tietotekniikan kriisiryhmien (CERT) 
perustamisessa ja toiminnassa. ENISAn 
olisi lisäksi saatava jäsenvaltioilta tässä 
direktiivissä tarkoitettuja rikoksia 
koskevaa tilastotietoa ja sen olisi 
laadittava näiden tietojen ja muun 
asiaankuuluvan tiedon perusteella 
raportteja ja suosituksia tietojärjestelmiä 
ja dataa koskevasta 
turvallisuustilanteesta.

Or. ro
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Tarkistus 59
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Palveluntarjoajien ja -tuottajien 
sekä lainvalvontaelinten yhteistyötä olisi 
myös edistettävä ja parannettava samalla 
kun kunnioitetaan täysimääräisesti 
oikeusvaltiota ja erityisesti 
oikeusvarmuutta sekä epäiltyjen ja 
syytettyjen oikeuksien suojaamista, ja 
etenkin syyttömyysolettamaa ja 
oikeussuojakeinoja. Oikeusvaltion 
lainvalvontaelinten olisi lisäksi 
kunnioitettava kyseistä oikeusvaltiota.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus perustuu Monika Hohlmeierin tarkistukseen 12, mutta sen loppuosa on erilainen. 
Siinä muistutetaan myös tietyistä periaatteista.

Tarkistus 60
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Jäsenvaltioiden olisi myös 
toteutettava asianmukaisia toimia, jotta 
niiden oikeudenkäyttövaltaan kuuluvat 
oikeushenkilöt, jotka toimittavat tai 
tarjoavat tietojärjestelmiä, velvoitetaan 
suojaamaan tässä direktiivissä 
tarkoitetuilta rikoksilta. Kohtuullisesti 
havaittavia uhkia ja haavoittuvuutta 
vastaan olisi tarjottava kohtuullinen 
suojan taso. Tämän suojan olisi oltava 
suhteessa kohteeksi joutuneille 
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aiheutuneeseen todennäköiseen 
vahinkoon nähden. Kun oikeushenkilö ei 
selvästi ole pystynyt tarjoamaan 
kohtuullista suojan tasoa ja kun tämän 
laiminlyönnin aiheuttama vahinko on 
huomattava, jäsenvaltioiden olisi 
varmistettava, että voidaan määrätä 
varoittavia seuraamuksia ja asettaa tämä 
oikeushenkilö syytteeseen 
laiminlyönnistä.

Or. en

Perustelu

Tässä tarkistuksessa lisätään haavoittuvuus ja korvataan ilmaisu "vastuullaan olevia 
henkilötietoja", joka viittaisi vain operaattoreihin, ilmaisulla "jotka toimittavat tai tarjoavat 
tietojärjestelmiä", jotta direktiiviä voidaan soveltaa myös järjestelmän toimittajiin. 
Tarkistuksessa poistetaan myös ilmaisu "henkilötietoja", koska tässä direktiivissä ei pyritä 
suojaamaan ainoastaan henkilötietoja vaan kaikkea tietoa, ja lisätään ilmaisut "laiminlyönti" 
ja "varoittavia seuraamuksia" sellaisia tapauksia varten, joissa kohtuullisen suojan 
tarjoamatta jättäminen on aiheuttanut huomattavaa vahinkoa. Näin päästäisiin eroon 
nykyisistä "sellaisina kuin ne ovat" ohjelmistolisensseistä, jotka vapauttavat toimittajan 
kaikesta vastuusta.

Tarkistus 61
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 c) Palveluntarjoajien ja -tuottajien 
sekä lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten 
yhteistyötä olisi myös edistettävä ja 
parannettava samalla kun kunnioitetaan 
täysimääräisesti oikeusvaltiota ja 
erityisesti oikeusvarmuutta ja 
ennakoitavuutta sekä epäiltyjen ja 
syytettyjen oikeuksien suojaamista, kuten 
syyttömyysolettamaa ja 
oikeussuojakeinoja. Tähän olisi 
sisällyttävä muun muassa 
palveluntarjoajien tuki mahdollisten 
todisteiden säilyttämisessä, 
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rikoksentekijöiden tunnistamisessa 
auttavien tietojen tarjoamisessa ja 
viimeisenä keinona laittomien 
tietojärjestelmien tai toimintojen 
sulkemisessa.

Or. en

Perustelu

Yksityisen ja julkisen alan palvelujen yhteistyö on olennaista tietoverkkohyökkäysten 
tehokasta torjuntaa varten.

Tarkistus 62
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 d) Sen estämättä, mitä toisaalta 
palveluntarjoajien ja -tuottajien ja 
lainvalvontaelinten kaltaisten 
oikeushenkilöiden vapaaehtoisesta 
yhteistyöstä säädetään, jäsenvaltioiden 
olisi määriteltävä tapaukset, joissa 
toimenpiteet jätetään toteuttamatta 
rikollisessa tarkoituksessa.

Or. fr

Perustelu

Tarkistus perustuu Monika Hohlmeierin tarkistukseen 13, mutta sen loppuosa on erilainen, 
jotta kohdasta tehdään sitovampi.

Tarkistus 63
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 d kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(12 d) Palveluntarjoajien ja -tuottajien 
sekä lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten 
yhteistyötä olisi myös edistettävä ja 
parannettava samalla kun kunnioitetaan 
täysimääräisesti oikeusvaltiota ja 
erityisesti oikeusvarmuutta ja 
ennakoitavuutta sekä epäiltyjen ja 
syytettyjen oikeuksien suojaamista, kuten 
syyttömyysolettamaa ja 
oikeussuojakeinoja.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus vastaa esittelijän tarkistusta 12, mutta siitä on poistettu viimeinen virke. 
(Oletettavasti) "laittomien järjestelmien" sulkeminen on hyvin riskialtista toimintaa, jota 
tehdään nykyisin usein ilman varsinaisia oikeusvaltion menettelyjä, mikä aiheuttaa 
"yksityistettyä valvontaa". Tähän asiaan olisi puututtava komission tulevan ilmoitus- ja 
poistamismenettelyjä koskevan aloitteen yhteydessä (ilmoitettu vuodelle 2012 komission 
työohjelmassa).

Tarkistus 64
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 e kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 e) Jotta tietoverkkorikollisuutta 
voidaan torjua tehokkaasti, on myös 
vahvistettava tietojärjestelmien kestävyyttä 
suojaamalla niitä tehokkaammin 
hyökkäyksiltä ja ottamalla käyttöön 
asiaankuuluvia toimenpiteitä. Tässä 
yhteydessä keskeisessä asemassa olisi 
oltava tietojärjestelmien asianmukaista 
suojaamista koskevien 
vähimmäisvaatimusten ja toimittajien ja 
operaattorien rikosoikeudellisen vastuun 
vahvistaminen. Siksi unionin ja 
jäsenvaltioiden toimilla 
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tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi on 
vaikutusta ainoastaan, jos tätä direktiiviä 
täydennetään Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
67 artiklan 3 kohdan ja 84 artiklan 
mukaisesti hyväksytyillä näitä rikoksia 
ehkäisevillä toimenpiteillä.

Or. fr

Tarkistus 65
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden tietojärjestelmiin 
kohdistuviin hyökkäyksiin liittyvien 
lainsäädäntöjen merkittävät puutteet ja 
lainsäädäntöjen väliset erot saattavat 
vaikeuttaa järjestäytyneen rikollisuuden ja 
terrorismin torjuntaa sekä hankaloittaa 
tehokasta poliisi- ja oikeudellista 
yhteistyötä tällä alalla. Koska nykyaikaiset 
tietojärjestelmät eivät tunne 
maantieteellisiä rajoja, niihin kohdistuvilla 
hyökkäyksillä on rajat ylittävä ulottuvuus, 
mikä korostaa pikaista tarvetta lähentää 
edelleen jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöä 
tällä alalla. Lisäksi rikosoikeudenkäyntejä 
koskevien toimivaltaristiriitojen 
ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta annetun 
neuvoston puitepäätöksen 2009/948/YOS 
pitäisi helpottaa tietojärjestelmiin 
kohdistuvia hyökkäyksiä koskevien 
syytetoimien koordinointia.

(13) Jäsenvaltioiden tietojärjestelmiin 
kohdistuviin hyökkäyksiin liittyvien 
lainsäädäntöjen merkittävät puutteet ja 
lainsäädäntöjen väliset erot saattavat 
vaikeuttaa järjestäytyneen rikollisuuden ja 
terrorismin torjuntaa sekä hankaloittaa 
tehokasta poliisi- ja oikeudellista 
yhteistyötä tällä alalla. Koska nykyaikaiset 
tietojärjestelmät eivät tunne 
maantieteellisiä rajoja, niihin kohdistuvilla 
hyökkäyksillä on rajat ylittävä ulottuvuus, 
mikä korostaa pikaista tarvetta lähentää 
edelleen jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöä 
tällä alalla. Lisäksi rikosoikeudenkäyntejä 
koskevien toimivaltaristiriitojen 
ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta annetun 
neuvoston puitepäätöksen 2009/948/YOS 
pitäisi helpottaa tietojärjestelmiin 
kohdistuvia hyökkäyksiä koskevien 
syytetoimien koordinointia. Lisäksi 
unionin olisi parannettava edelleen 
kansainvälistä yhteistyötä tietoverkon, 
tietojärjestelmien ja datan turvallisuuden 
alalla ja huolehdittava, että kaikissa 
tietojen vaihtoa koskevissa 
kansainvälisissä sopimuksissa otetaan 
huomioon tietojen siirron ja säilyttämisen 
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turvallisuus. 

Or. ro

Tarkistus 66
Tiziano Motti

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden tietojärjestelmiin 
kohdistuviin hyökkäyksiin liittyvien 
lainsäädäntöjen merkittävät puutteet ja 
lainsäädäntöjen väliset erot saattavat 
vaikeuttaa järjestäytyneen rikollisuuden ja 
terrorismin torjuntaa sekä hankaloittaa 
tehokasta poliisi- ja oikeudellista 
yhteistyötä tällä alalla. Koska nykyaikaiset 
tietojärjestelmät eivät tunne 
maantieteellisiä rajoja, niihin kohdistuvilla 
hyökkäyksillä on rajat ylittävä ulottuvuus, 
mikä korostaa pikaista tarvetta lähentää 
edelleen jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöä 
tällä alalla. Lisäksi rikosoikeudenkäyntejä 
koskevien toimivaltaristiriitojen 
ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta annetun 
neuvoston puitepäätöksen 2009/948/YOS 
pitäisi helpottaa tietojärjestelmiin 
kohdistuvia hyökkäyksiä koskevien 
syytetoimien koordinointia.

(13) Jäsenvaltioiden tietojärjestelmiin 
kohdistuviin hyökkäyksiin liittyvien 
lainsäädäntöjen merkittävät puutteet ja 
lainsäädäntöjen väliset erot saattavat 
vaikeuttaa järjestäytyneen rikollisuuden ja 
terrorismin torjuntaa sekä hankaloittaa 
tehokasta poliisi- ja oikeudellista 
yhteistyötä tällä alalla. Koska nykyaikaiset 
tietojärjestelmät eivät tunne 
maantieteellisiä rajoja, niihin kohdistuvilla 
hyökkäyksillä on rajat ylittävä ulottuvuus, 
mikä korostaa pikaista tarvetta lähentää 
edelleen jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöä 
tällä alalla. Lisäksi rikosoikeudenkäyntejä 
koskevien toimivaltaristiriitojen 
ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta annetun 
neuvoston puitepäätöksen 2009/948/YOS 
pitäisi helpottaa tietojärjestelmiin 
kohdistuvia hyökkäyksiä koskevien 
syytetoimien koordinointia. Lisäksi olisi 
saatettava pikaisesti täytäntöön 
23. kesäkuuta 2010 nopean hälytyksen 
järjestelmästä pedofiilien ja 
seksuaalirikollisten torjumiseksi annettu 
Euroopan parlamentin kannanotto1, joka 
on toimitettu komissiolle.
_______________
1 EUVL C 236E, 12.8.2011, s. 152.

Or. it
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Tarkistus 67
Rolandas Paksas

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden tietojärjestelmiin 
kohdistuviin hyökkäyksiin liittyvien 
lainsäädäntöjen merkittävät puutteet ja 
lainsäädäntöjen väliset erot saattavat 
vaikeuttaa järjestäytyneen rikollisuuden ja 
terrorismin torjuntaa sekä hankaloittaa 
tehokasta poliisi- ja oikeudellista 
yhteistyötä tällä alalla. Koska nykyaikaiset 
tietojärjestelmät eivät tunne 
maantieteellisiä rajoja, niihin kohdistuvilla 
hyökkäyksillä on rajat ylittävä ulottuvuus, 
mikä korostaa pikaista tarvetta lähentää 
edelleen jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöä 
tällä alalla. Lisäksi rikosoikeudenkäyntejä 
koskevien toimivaltaristiriitojen 
ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta annetun 
neuvoston puitepäätöksen 2009/948/YOS 
pitäisi helpottaa tietojärjestelmiin 
kohdistuvia hyökkäyksiä koskevien 
syytetoimien koordinointia.

(13) Jäsenvaltioiden tietojärjestelmiin 
kohdistuviin hyökkäyksiin liittyvien 
lainsäädäntöjen ja kansallisten 
rikosoikeuden menettelyjen ja 
järjestelmien merkittävät puutteet ja niiden 
väliset erot saattavat vaikeuttaa 
järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin 
torjuntaa sekä hankaloittaa tehokasta 
kansainvälistä poliisi- ja oikeudellista 
yhteistyötä tällä alalla, sillä näiden 
rikosten torjuntaan saatetaan käyttää 
täysin erilaisia toimenpiteitä. Koska 
nykyaikaiset tietojärjestelmät eivät tunne 
maantieteellisiä rajoja, niihin kohdistuvilla 
hyökkäyksillä on rajat ylittävä ulottuvuus, 
mikä korostaa pikaista tarvetta lähentää 
edelleen jäsenvaltioiden rikoslainsäädäntöä 
tällä alalla. Lisäksi rikosoikeudenkäyntejä 
koskevien toimivaltaristiriitojen 
ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta annetun 
neuvoston puitepäätöksen 2009/948/YOS 
pitäisi helpottaa tietojärjestelmiin 
kohdistuvia hyökkäyksiä koskevien 
syytetoimien koordinointia.

Or. lt

Tarkistus 68
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti Tarkistus

(14) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla toteuttaa direktiivin tavoitteita eli 
sitä, että tietojärjestelmiin kohdistuvista 

(14) Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä 
tavalla toteuttaa direktiivin tavoitteita eli 
sitä, että tietojärjestelmiin kohdistuvista 
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hyökkäyksistä määrätään kaikissa 
jäsenvaltioissa tehokkaat, oikeasuhteiset ja 
varoittavat rikosoikeudelliset seuraamukset 
ja että oikeudellista yhteistyötä tehostetaan 
ja siihen kannustetaan poistamalla 
mahdolliset hankaluudet, sillä sääntöjen 
on oltava yhteiset ja yhteensopivat, ja ne 
voidaan tämän vuoksi saavuttaa paremmin 
unionin tasolla, unioni voi toteuttaa 
toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

hyökkäyksistä määrätään kaikissa 
jäsenvaltioissa oikeasuhteiset 
rikosoikeudelliset seuraamukset, ainakin 
jos teko on tehty rikollisessa 
tarkoituksessa, ja että oikeudellista 
yhteistyötä tehostetaan ja siihen 
kannustetaan, sillä sääntöjen on oltava 
yhteiset ja yhteensopivat, ja ne voidaan 
tämän vuoksi saavuttaa paremmin unionin 
tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 
5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Tässä 
direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 69
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti Tarkistus

(15) Tämän direktiivin täytäntöönpanon 
yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja olisi 
suojeltava niiden sääntöjen mukaisesti, 
jotka on vahvistettu rikosasioissa 
tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa 
yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen 
suojaamisesta 27 päivänä marraskuuta 
2008 tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 
2008/977/YOS niiden käsittelytoimintojen 
osalta, jotka kuuluvat sen soveltamisalaan, 
ja yksilöiden suojelusta yhteisöjen 
toimielinten ja elinten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä 
joulukuuta 2000 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 45/2001.

(15) Tämän direktiivin täytäntöönpanon 
yhteydessä käsiteltäviä henkilötietoja olisi 
suojeltava niiden sääntöjen mukaisesti, 
jotka on vahvistettu rikosasioissa 
tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa 
yhteistyössä käsiteltävien henkilötietojen 
suojaamisesta 27 päivänä marraskuuta 
2008 tehdyssä neuvoston puitepäätöksessä 
2008/977/YOS niiden käsittelytoimintojen 
osalta, jotka kuuluvat sen soveltamisalaan, 
ja yksilöiden suojelusta yhteisöjen 
toimielinten ja elinten suorittamassa 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä 
joulukuuta 2000 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) 
N:o 45/2001. Tämän direktiivin olisi 
noudatettava myös direktiiviä 95/46/EY1

ja 28. tammikuuta 1981 tehtyä Euroopan 
neuvoston yleissopimusta yksilöiden 
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suojelusta henkilötietojen automaattisessa 
tietojenkäsittelyssä. Direktiivissä olisi 
lisäksi otettava huomioon Euroopan 
neuvoston ministerikomitean suositukset 
R(87)15 henkilötietojen käytön 
sääntelemisestä poliisialalla ja R(95)4 
henkilötietojen suojelusta televiestinnän 
alalla, erityisesti puhelinpalveluissa.
_________________
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä 
lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta 
henkilötietojen käsittelyssä ja näiden 
tietojen vapaasta liikkuvuudesta, 
EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

Or. fr

Tarkistus 70
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti Tarkistus

(16) Tässä direktiivissä kunnioitetaan 
erityisesti Euroopan unionin 
perusoikeuskirjassa tunnustettuja 
perusoikeuksia ja periaatteita, mukaan 
lukien henkilötietojen suoja, sananvapaus 
ja tiedonvälityksen vapaus, oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, 
syyttömyysolettama ja 
puolustautumisoikeus sekä 
laillisuusperiaate ja rikoksista määrättävien 
rangaistusten oikeasuhteisuuden periaate. 
Erityisesti tässä direktiivissä pyritään
varmistamaan näiden oikeuksien ja 
periaatteiden noudattaminen 
täysimääräisesti ja ne on pantava 
täytäntöön vastaavasti.

(16) Tässä direktiivissä olisi 
kunnioitettava erityisesti Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa ja Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa tunnustettuja 
perusoikeuksia ja periaatteita sekä 
perusvapauksia, mukaan lukien 
henkilötietojen suoja, yksityiselämän 
kunnioitus, sananvapaus ja 
tiedonvälityksen vapaus, oikeus 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, 
syyttömyysolettama ja 
puolustautumisoikeus sekä 
laillisuusperiaate ja rikoksista määrättävien 
rangaistusten oikeasuhteisuuden periaate. 
Tässä direktiivissä on pyrittävä 
varmistamaan näiden oikeuksien ja 
periaatteiden noudattaminen 
täysimääräisesti ja ne olisi pantava 
täytäntöön vastaavasti.
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Or. fr

Tarkistus 71
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(16 a) Tätä direktiiviä ei ole tarkoitus 
soveltaa jäsenvaltioissa tavalla, joka olisi 
ristiriidassa Euroopan unionista tehdyn 
sopimuksen 2 artiklan ja 3 artiklan 1 ja 
2 kohdan kanssa, sillä kyseisiä 
periaatteita on sovellettava tietoverkkoon 
ja tietoverkkorikollisuuden torjuntaan. 
Tämä direktiivi ei saa vaarantaa verkon 
ehdotonta riippumattomuutta.

Or. fr

Tarkistus 72
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä määritellään 
tietojärjestelmiin kohdistuvien 
hyökkäysten alalla tehdyt rikokset ja 
vahvistetaan vähimmäissäännöt näistä 
rikoksista langetettavista seuraamuksista. 
Sen tavoitteena on myös vahvistaa yhteiset 
säännökset tällaisten hyökkäysten 
torjumiseksi ja parantaa tämän alan 
rikosoikeudellista yhteistyötä Euroopassa.

Tässä direktiivissä määritellään 
tietojärjestelmiin kohdistuvien 
hyökkäysten alalla tehdyt rikokset ja 
vahvistetaan vähimmäissäännöt näistä 
rikoksista langetettavista seuraamuksista. 
Sen tavoitteena on myös vahvistaa yhteiset 
säännökset tällaisten hyökkäysten 
ehkäisemiseksi ja torjumiseksi ja parantaa 
tämän alan yhteistyötä Euroopassa etenkin 
rikosoikeuden alalla.

Or. ro
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Tarkistus 73
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
1 artikla

Komission teksti Tarkistus

Tässä direktiivissä määritellään 
tietojärjestelmiin kohdistuvien 
hyökkäysten alalla tehdyt rikokset ja 
vahvistetaan vähimmäissäännöt näistä 
rikoksista langetettavista seuraamuksista. 
Sen tavoitteena on myös vahvistaa yhteiset 
säännökset tällaisten hyökkäysten 
torjumiseksi ja parantaa tämän alan 
rikosoikeudellista yhteistyötä Euroopassa.

Tässä direktiivissä määritellään 
tietojärjestelmiin kohdistuvien 
hyökkäysten alalla tehdyt rikokset ja 
vahvistetaan vähimmäissäännöt näistä 
rikoksista langetettavista seuraamuksista. 
Sen tavoitteena on myös vahvistaa yhteiset 
säännökset tällaisten hyökkäysten 
torjumiseksi ja parantaa tämän alan 
rikosoikeudellista yhteistyötä Euroopassa.
Sen tavoitteena on myös edistää entistä 
turvallisempien tietoteknisten välineiden 
tuotantoa ja entistä turvallisempien 
tietojärjestelmien asentamista.

Or. fr

Tarkistus 74
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 'oikeushenkilöllä' tarkoitetaan yksikköä, 
jolla on sovellettavan lain mukaan 
oikeushenkilön asema, lukuun ottamatta 
valtioita tai muita julkisia elimiä niiden 
käyttäessä julkista valtaa, tai 
julkisoikeudellisia kansainvälisiä 
järjestöjä;

c) 'oikeushenkilöllä' tarkoitetaan yksikköä, 
jolla on sovellettavan lain mukaan 
oikeushenkilön asema;

Or. ro

Tarkistus 75
Alexander Alvaro
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 'oikeushenkilöllä' tarkoitetaan yksikköä, 
jolla on sovellettavan lain mukaan 
oikeushenkilön asema, lukuun ottamatta 
valtioita tai muita julkisia elimiä niiden 
käyttäessä julkista valtaa, tai 
julkisoikeudellisia kansainvälisiä 
järjestöjä;

c) 'oikeushenkilöllä' tarkoitetaan yksikköä, 
jolla on sovellettavan lain mukaan 
oikeushenkilön asema;

Or. en

Tarkistus 76
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) 'oikeushenkilöllä' tarkoitetaan yksikköä, 
jolla on sovellettavan lain mukaan 
oikeushenkilön asema, lukuun ottamatta 
valtioita tai muita julkisia elimiä niiden 
käyttäessä julkista valtaa, tai 
julkisoikeudellisia kansainvälisiä järjestöjä;

c) 'oikeushenkilöllä' tarkoitetaan yksikköä, 
jolla on sovellettavan lain mukaan 
oikeushenkilön asema, lukuun ottamatta 
valtioita tai muita julkisia elimiä niiden 
käyttäessä julkista valtaa, tai 
julkisoikeudellisia kansainvälisiä 
järjestöjä; tämä ei kuitenkaan tarkoita, 
että valtiot tai muut julkiset elimet voisivat 
hyökätä tietojärjestelmiä vastaan ilman 
oikeusperustaa ja noudattamatta 
täysimääräisesti perusoikeuksia;

Or. en

Perustelu

Valtion murtautumista tietojärjestelmiin ei olisi laillistettava, sillä se rikkoisi Saksan 
perustuslakituomioistuimen määrittämää "tietojärjestelmien eheyttä ja luottamuksellisuutta 
koskevaa perusoikeutta".
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Tarkistus 77
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ilmaisulla ’oikeudettomasti’ tarkoitetaan 
järjestelmään tunkeutumista tai sen 
häirintää, johon ei ole järjestelmän tai sen 
osan omistajan tai muun oikeudenhaltijan 
lupaa tai joka ei ole sallittua kansallisen 
lainsäädännön mukaan.

d) ilmaisulla ’oikeudettomasti’ tarkoitetaan 
järjestelmään tunkeutumista, sen käyttöä
tai sen häirintää, johon ei ole järjestelmän 
tai sen osan omistajan tai muun 
oikeudenhaltijan lupaa tai joka ei ole 
sallittua kansallisen tai unionin
lainsäädännön mukaan.

Or. ro

Tarkistus 78
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ilmaisulla 'oikeudettomasti' tarkoitetaan 
järjestelmään tunkeutumista tai sen 
häirintää, johon ei ole järjestelmän tai sen 
osan omistajan tai muun oikeudenhaltijan
lupaa tai joka ei ole sallittua kansallisen 
lainsäädännön mukaan.

d) ilmaisulla 'oikeudettomasti' tarkoitetaan 
järjestelmään tunkeutumista tai sen 
häirintää, johon ei ole järjestelmän tai sen 
osan omistajan tai muun oikeudenhaltijan 
lupaa, mikäli tällaisen luvan epääminen ei 
ole itsessään oikeuksien väärinkäyttö tai 
mikäli tällainen järjestelmään 
tunkeutuminen tai sen häirintä on
sallittua kansallisen lainsäädännön 
mukaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu esittelijän tarkistukseen 17, mutta siitä on poistettu "käyttö" (liian laaja, 
voi sisältää mitä vain). Ehdotamme myös, että selvennetään ilmaisua "tai joka ei ole sallittua 
kansallisen lainsäädännön mukaan", jotta varmistetaan, että se ymmärretään 
poikkeuslausekkeena eikä jäsenvaltioiden mahdollisuutena laajentaa direktiivin 
soveltamisalaa.
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Tarkistus 79
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ilmaisulla 'oikeudettomasti' tarkoitetaan 
järjestelmään tunkeutumista tai sen 
häirintää, johon ei ole järjestelmän tai sen 
osan omistajan tai muun oikeudenhaltijan 
lupaa tai joka ei ole sallittua kansallisen 
lainsäädännön mukaan.

d) ilmaisulla 'oikeudettomasti' tarkoitetaan 
järjestelmään tunkeutumista, sen käyttöä
tai sen häirintää, johon ei ole järjestelmän 
tai sen osan omistajan tai muun 
oikeudenhaltijan lupaa tai joka ei ole 
sallittua kansallisen lainsäädännön 
mukaan.

Or. en

Tarkistus 80
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) ilmaisulla ’oikeudettomasti’ tarkoitetaan 
järjestelmään tunkeutumista tai sen 
häirintää, johon ei ole järjestelmän tai sen 
osan omistajan tai muun oikeudenhaltijan 
lupaa tai joka ei ole sallittua kansallisen 
lainsäädännön mukaan.

d) ilmaisulla ’oikeudettomasti’ tarkoitetaan 
järjestelmään tunkeutumista tai sen 
häirintää, johon ei ole järjestelmän tai sen 
osan omistajan tai muun oikeudenhaltijan 
lupaa, mikäli tällaisen luvan epääminen ei 
ole itsessään oikeuksien väärinkäyttö tai
mikäli tällainen järjestelmään 
tunkeutuminen tai sen häirintä on
sallittua kansallisen lainsäädännön 
mukaan.

Or. fr

Tarkistus 81
Axel Voss
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Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) 'vähäisellä tapauksella' tarkoitetaan 
tilannetta, jossa tekijän syyllisyys, 
syytteeseen asettamisella saavutettava 
yleinen etu ja rikoksen seuraukset eivät 
ole merkittäviä;

Or. de

Perustelu

Koska ilmaisu "vähäinen tapaus" on merkittävä osa tätä direktiiviä, se olisi määriteltävä 
riittävän tarkasti 2 artiklassa.

Tarkistus 82
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d b) 'viestintäsalaisuuden loukkaamisella' 
tarkoitetaan teknisten välineiden käyttöä 
viestin sisällön kuuntelemiseen, 
valvontaan tai seurantaan ja sisällön 
keräämiseen suoraan tai epäsuorasti 
käyttämällä elektronisia 
salakuuntelulaitteita. 

Or. de

Perustelu

On tarpeen määritellä tarkkaan käsite 'viestintäsalaisuuden loukkaaminen'.

Tarkistus 83
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
2 a artikla (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a artikla
Ennalta ehkäisevät toimet

1. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä 
Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston 
kanssa edistettävä tietojenkäsittelyn 
turvallisuutta koskevia hyviä käytänteitä 
ja tuettava julkisten ja yksityisten 
sidosryhmien yhteistyötä helpottamalla 
tietojen vaihtamista, tiedottamista ja 
vuoropuhelua verkko- ja 
tietoturvallisuudesta, muun muassa 
tietoverkkorikollisuuden torjumista 
koskevista näkökohdista.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
henkilötietojen turvaloukkauksen 
tapahtuessa rekisterinpitäjä ja tietojen 
käsittelijä ilmoittavat viipymättä ja 
periaatteessa viimeistään 24 tunnin 
kuluessa henkilötietojen 
turvaloukkauksen vahvistamisesta 
henkilötietojen turvaloukkauksesta 
asiasta vastaavalle kansalliselle 
viranomaiselle direktiivin 2002/58/EY 
4 artiklan mukaisesti sellaisena kuin se 
on muutettu direktiiveillä 2006/24/EY ja 
2009/136/EY (sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivi).
3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimet suojellakseen 
elintärkeää infrastruktuuria 
tietoverkkohyökkäyksiltä ja tarjottava 
keinoja, joilla voidaan hermeettisesti 
katkaista yhteys elintärkeään 
infrastruktuuriin, jos suora 
tietoverkkohyökkäys vaarantaa vakavasti 
sen moitteettoman toiminnan.

Or. en

Tarkistus 84
Alexander Alvaro
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Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tahallinen ja oikeudeton tunkeutuminen 
tietojärjestelmään tai sen osaan on 
rikosoikeudellisesti rangaistava teko, 
ainakin jos kyse ei ole vähäisestä 
tapauksesta.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tahallinen ja oikeudeton tunkeutuminen –
eli murtautuminen tietojärjestelmään tai 
sen osaan – on rikosoikeudellisesti 
rangaistava teko, ainakin jos kyse ei ole 
vähäisestä tapauksesta.

Kunkin jäsenvaltion on päätettävä, että 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetusta 
menettelystä syytetään vain, jos teko on 
tehty murtamalla tehokkaat 
turvajärjestelyt.

Or. en

Tarkistus 85
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tahallinen ja oikeudeton tunkeutuminen 
tietojärjestelmään tai sen osaan on 
rikosoikeudellisesti rangaistava teko, 
ainakin jos kyse ei ole vähäisestä 
tapauksesta.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tahallinen ja oikeudeton tunkeutuminen 
tietojärjestelmään tai sen osaan on 
rikosoikeudellisesti rangaistava teko, 
ainakin jos teko on tehty rikollisessa 
tarkoituksessa ja se vaikuttaa vakavasti ja 
haitallisesti tietojärjestelmän tai 
tietojärjestelmien olemassaoloon tai 
toimintaan.

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua 
toimintaa olisi pidettävä 
rikosoikeudellisesti rangaistavana tekona 
vain, kun teossa murretaan 
turvajärjestelyt ja jos järjestelmän 
operaattorille tai toimittajalle ei tiedoteta 
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täysimääräisesti ja nopeasti 
tietojärjestelmän haavoittuvuudesta.

Or. fr

Tarkistus 86
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tahallinen ja oikeudeton tunkeutuminen 
tietojärjestelmään tai sen osaan on 
rikosoikeudellisesti rangaistava teko, 
ainakin jos kyse ei ole vähäisestä 
tapauksesta.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tahallinen ja oikeudeton tunkeutuminen –
eli murtautuminen tietojärjestelmään tai 
sen osaan – on rikosoikeudellisesti 
rangaistava teko, ainakin jos kyse ei ole 
vähäisestä tapauksesta. Ensimmäisessä 
kohdassa tarkoitetusta menettelystä 
syytetään vain, jos teko on tehty 
murtamalla turvajärjestelyt ja edellyttäen, 
että järjestelmän operaattorille tai 
toimittajalle ei tiedoteta haavoittuvuudesta 
täysimääräisesti ja nopeasti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus perustuu esittelijän tarkistukseen 20, mutta siihen on tehty kaksi muutosta: 
1) Jäsenvaltioiden määriteltäväksi ei jätetä turvajärjestelyjen murtamista koskevaa 
raja-arvoa, jolla varmistetaan, että esimerkiksi naapurin julkisen ja avoimen wifin 
käyttäminen ei ole rikos. 2) Lisätään lauseke "edellyttäen, että järjestelmän operaattorille tai 
toimittajalle ei tiedoteta haavoittuvuudesta täysimääräisesti ja nopeasti". Tämä kohta on 
otettu epäkohtien paljastajien suojelua koskevasta tarkistuksesta.

Tarkistus 87
Monika Hohlmeier

Ehdotus direktiiviksi
3 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tahallinen ja oikeudeton tunkeutuminen 
tietojärjestelmään tai sen osaan on 
rikosoikeudellisesti rangaistava teko, 
ainakin jos kyse ei ole vähäisestä 
tapauksesta.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tahallinen ja oikeudeton tunkeutuminen –
eli murtautuminen tietojärjestelmään tai 
sen osaan – on rikosoikeudellisesti 
rangaistava teko, ainakin jos kyse ei ole 
vähäisestä tapauksesta.

Kukin jäsenvaltio voi päättää, että 
ensimmäisessä kohdassa tarkoitetusta 
menettelystä syytetään vain, jos teko on 
tehty murtamalla turvajärjestelyt.

Or. en

Tarkistus 88
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tahallinen ja oikeudeton tietojärjestelmän 
toiminnan vakava estäminen tai 
keskeyttäminen dataa syöttämällä, 
siirtämällä, vahingoittamalla, tuhoamalla, 
turmelemalla, muuttamalla tai poistamalla 
tai saattamalla data käyttökelvottomaksi, 
on rikosoikeudellisesti rangaistava teko, 
ainakin jos kyse ei ole vähäisestä 
tapauksesta.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tahallinen ja oikeudeton tietojärjestelmän 
toiminnan vakava estäminen tai 
keskeyttäminen dataa syöttämällä, 
siirtämällä, vahingoittamalla, tuhoamalla, 
turmelemalla, muuttamalla tai poistamalla 
tai saattamalla data käyttökelvottomaksi, 
on rikosoikeudellisesti rangaistava teko, 
ainakin jos teko on tehty rikollisessa 
tarkoituksessa ja se vaikuttaa vakavasti ja 
haitallisesti tietojärjestelmän tai 
tietojärjestelmien olemassaoloon tai 
toimintaan.

Or. fr

Tarkistus 89
Marie-Christine Vergiat
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Ehdotus direktiiviksi
5 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tahallinen ja oikeudeton tietojärjestelmässä 
olevan datan tuhoaminen, 
vahingoittaminen, turmeleminen, 
muuttaminen, poistaminen tai saattaminen 
käyttökelvottomaksi on rikosoikeudellisesti 
rangaistava teko, ainakin jos kyse ei ole 
vähäisestä tapauksesta.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tahallinen ja oikeudeton tietojärjestelmässä 
olevan datan tuhoaminen, 
vahingoittaminen, turmeleminen, 
muuttaminen, poistaminen tai saattaminen 
käyttökelvottomaksi on rikosoikeudellisesti 
rangaistava teko, ainakin jos teko on tehty 
rikollisessa tarkoituksessa ja se vaikuttaa 
vakavasti ja haitallisesti tietojärjestelmän 
tai tietojärjestelmien olemassaoloon tai 
toimintaan.

Or. fr

Tarkistus 90
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tahallinen ja oikeudeton teknisin keinoin 
tapahtuva tiedon hankkiminen 
tietojärjestelmän sisäisestä tai 
tietojärjestelmien välisestä 
luottamuksellisesta datan siirrosta, sekä 
tällaista dataa sisältävästä 
tietojärjestelmästä lähtevästä 
sähkömagneettisesta säteilystä on 
rikosoikeudellisesti rangaistava teko.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tahallinen ja oikeudeton teknisin keinoin 
tapahtuva tiedon hankkiminen 
tietojärjestelmän sisäisestä tai 
tietojärjestelmien välisestä 
luottamuksellisesta datan siirrosta, sekä 
tällaista dataa sisältävästä 
tietojärjestelmästä lähtevästä 
sähkömagneettisesta säteilystä on 
rikosoikeudellisesti rangaistava teko,
ainakin jos kyse ei ole vähäisestä 
tapauksesta.

Viestintäsalaisuuden loukkaaminen voi 
käsittää myös tietojen tallentamisen. 
Tietojen välittämisellä tarkoitetaan 
aikaväliä, joka kuluu viestin 
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lähettämisestä siihen, kun vastaanottaja 
saa viestin ja jolloin tiedot siirretään 
tietoliikenneyhteyksien tai radioaaltojen 
välityksellä. Teknisiin keinoihin kuuluvat 
tekniset laitteet, jotka on yhdistetty 
siirtolinjoihin, sekä laitteet, joilla 
kerätään ja tallennetaan langattomia 
viestejä, mukaan luettuina 
tietokoneohjelmat, salasanat ja koodit.

Or. de

Tarkistus 91
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
6 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tahallinen ja oikeudeton teknisin keinoin 
tapahtuva tiedon hankkiminen 
tietojärjestelmän sisäisestä tai 
tietojärjestelmien välisestä 
luottamuksellisesta datan siirrosta, sekä 
tällaista dataa sisältävästä 
tietojärjestelmästä lähtevästä 
sähkömagneettisesta säteilystä on 
rikosoikeudellisesti rangaistava teko.

Jäsenvaltioiden on toteutettava Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan ja 
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 
8 artiklan mukaisesti tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tahallinen ja oikeudeton teknisin keinoin 
tapahtuva tiedon hankkiminen 
tietojärjestelmän sisäisestä tai 
tietojärjestelmien välisestä 
luottamuksellisesta datan siirrosta, sekä 
tällaista dataa sisältävästä 
tietojärjestelmästä lähtevästä 
sähkömagneettisesta säteilystä on 
rikosoikeudellisesti rangaistava teko,
ainakin jos teko on tehty rikollisessa 
tarkoituksessa ja se vaikuttaa vakavasti ja 
haitallisesti tietojärjestelmän tai 
tietojärjestelmien olemassaoloon tai 
toimintaan.

Or. fr

Tarkistus 92
Jan Philipp Albrecht
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Ehdotus direktiiviksi
6 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tahallinen ja oikeudeton teknisin keinoin 
tapahtuva tiedon hankkiminen 
tietojärjestelmän sisäisestä tai 
tietojärjestelmien välisestä 
luottamuksellisesta datan siirrosta, sekä 
tällaista dataa sisältävästä 
tietojärjestelmästä lähtevästä 
sähkömagneettisesta säteilystä on 
rikosoikeudellisesti rangaistava teko.

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
tahallinen ja oikeudeton teknisin keinoin 
tapahtuva tiedon hankkiminen 
tietojärjestelmän sisäisestä tai 
tietojärjestelmien välisestä 
luottamuksellisesta datan siirrosta, sekä 
tällaista dataa sisältävästä 
tietojärjestelmästä lähtevästä 
sähkömagneettisesta säteilystä on 
rikosoikeudellisesti rangaistava teko,
ainakin jos kyse ei ole vähäisestä 
tapauksesta.

Or. en

Tarkistus 93
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
seuraavien tahallinen ja oikeudeton 
tuottaminen, myynti, hankkiminen, tuonti, 
hallussapito, levittäminen tai muu 
saataville asettaminen on rangaistava 
teko, kun tarkoituksena on käyttää niitä 
3–6 artiklassa rangaistaviksi säädettyjen 
rikosten tekemiseen.

Poistetaan.

a) väline, mukaan luettuna 
tietokoneohjelma, joka on suunniteltu tai 
muutettu ensisijaisesti 3–6 artiklan 
mukaisesti rangaistaviksi säädettyjen 
rikosten tekemistä varten;
b) tietojärjestelmän salasana, pääsykoodi 
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tai muu vastaava tieto, joka mahdollistaa 
pääsyn tietojärjestelmään tai sen osaan.

Or. en

Perustelu

Niin sanotuilla "tietojärjestelmiin murtautumiseen tarkoitetuilla välineillä" on luonnostaan 
kaksi eri käyttötarkoitusta, ja niitä tarvitaan erityisesti turvallisuuden testaamiseen. Jos 
halutaan varmistaa epäkohtien paljastajien suojelu, on laillistettava kyseisten välineiden 
hallussapito ja levittäminen. Salasanoja ja tunnuslukuja ei tulisi pitää tietojärjestelmiin 
murtautumiseen tarkoitettuina välineinä. Jos ne katoavat, operaattorin olisi välittömästi 
parannettava turvajärjestelyjään ja järjestettävä uudet salasanat, kuten avainten kadotessa.

Tarkistus 94
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) väline, mukaan luettuna 
tietokoneohjelma, joka on suunniteltu tai 
muutettu ensisijaisesti 3–6 artiklan 
mukaisesti rangaistaviksi säädettyjen 
rikosten tekemistä varten;

a) väline, mukaan luettuna 
tietokoneohjelma, joka on suunniteltu tai 
muutettu ensisijaisesti 3–6 artiklan 
mukaisesti rangaistaviksi säädettyjen 
rikosten tekemistä varten, lukuun 
ottamatta tietokoneita;

Or. fr

Tarkistus 95
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tietojärjestelmän salasana, pääsykoodi 
tai muu vastaava tieto, joka mahdollistaa 
pääsyn tietojärjestelmään tai sen osaan.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 96
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla

Komission teksti Tarkistus

Yllytys, avunanto ja yritys Poistetaan.
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yllytys tai avunanto 3–7 artiklassa 
tarkoitettuihin tekoihin on 
rikosoikeudellisesti rangaistava teko.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
3–6 artiklassa tarkoitettujen tekojen yritys 
on rikosoikeudellisesti rangaistava teko.

Or. en

Perustelu

Jos haavoittuvuuden osoittamista (tapauksissa, joissa järjestelmän toimittajat tai operaattorit 
eivät reagoi) pidetään yllytyksenä tai avunantona, on vaarana, että epäkohtien paljastajien 
toiminnasta tehdään rikollista. Tämä kohta tekisi toiminnasta rikosoikeudellisesti 
rangaistavaa jo kauan ennen kuin rikos on tehty. Tällainen toiminta olisi erityisen 
suhteetonta, kun otetaan huomioon muun muassa vähäisiin rikkomuksiin ehdotetut 
suojatoimet.

Tarkistus 97
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
yllytys tai avunanto 3–7 artiklassa 
tarkoitettuihin tekoihin on 
rikosoikeudellisesti rangaistava teko.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 98
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Valmistajien vastuu

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
valmistajat ovat rikosoikeudellisesti 
vastuussa sellaisten tuotteiden tai 
järjestelmien valmistamisesta, 
markkinoille saattamisesta, myynnistä, ja 
käytöstä tai riittävästä turvallisuudesta, 
joissa on sellaisia puutteita tai 
haavoittuvuuksia, jotka aiheuttavat 
vakavia turvahaittoja ja jotka voivat 
helpottaa tietoverkkohyökkäyksiä tai 
aiheuttaa tietojen menetyksen.

Or. fr

Tarkistus 99
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–8 artiklassa 
tarkoitetuista teoista voidaan määrätä 
tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat 
rikosoikeudelliset seuraamukset.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen
varmistamiseksi, että 3–8 artiklassa 
tarkoitetuista teoista voidaan määrätä 
tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat 
rikosoikeudelliset seuraamukset, muun 
muassa asiaankuuluva sakko.

Or. en
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Tarkistus 100
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–8 artiklassa 
tarkoitetuista teoista voidaan määrätä 
tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat
rikosoikeudelliset seuraamukset.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–8 artiklassa 
tarkoitetuista teoista voidaan määrätä 
oikeasuhteiset rikosoikeudelliset 
seuraamukset.

Or. fr

Perustelu

Tietyt ilmaisut on tarpeen poistaa, sillä ne viittaavat lain täytäntöönpanoon, ja niillä ei siksi 
ole oikeudellista merkitystä.

Tarkistus 101
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–8 artiklassa
tarkoitetuista teoista voidaan määrätä 
tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat 
rikosoikeudelliset seuraamukset.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–6 artiklassa 
tarkoitetuista teoista voidaan määrätä 
tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat 
rikosoikeudelliset seuraamukset.

Or. en

Perustelu

Johdonmukainen seuraus 7 ja 8 artiklan poistamisesta.
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Tarkistus 102
Jan Mulder

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus on 
vähintään kaksi vuotta vankeutta.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus on 
vähintään kaksi vuotta vankeutta sekä 
asiaankuuluva sakko.

Or. en

Tarkistus 103
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus on 
vähintään kaksi vuotta vankeutta.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus on 
kaksi vuotta vankeutta.

Or. fr

Perustelu

Alkuperäinen muotoilu on ristiriitainen, joten ristiriita on tarpeen poistaa. On muistettava 
periaate, jonka mukaan määrättävän rangaistuksen on oltava suhteessa rikokseen, ja että 
rangaistus voidaan päättää ja asettaa vain oikeudenkäynnissä. Tämän on perustuttava 
oikeudenkäynnissä todettuihin tosiseikkoihin.

Tarkistus 104
Jan Philipp Albrecht
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Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus on 
vähintään kaksi vuotta vankeutta.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus on 
vähintään yhdestä kolmeen vuotta 
vankeutta.

Or. en

Perustelu

Ei ole perusteltu, miksi poiketaan tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä tehdyn 
puitepäätöksen 2005/222/YOS 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta seuraamustasosta.

Tarkistus 105
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla

Komission teksti Tarkistus

Raskauttavat olosuhteet Poistetaan.
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus 
on vähintään viisi vuotta vankeutta, kun 
teot on tehty puitepäätöksessä 
2008/841/YOS annetun määritelmän 
mukaisen rikollisjärjestön puitteissa.
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–6 artiklassa 
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus 
on vähintään viisi vuotta vankeutta, kun 
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teot on tehty käyttämällä välinettä, jonka 
tarkoituksena on käynnistää hyökkäyksiä, 
jotka vaikuttavat merkittävään määrään 
tietojärjestelmiä tai aiheuttavat 
huomattavaa vahinkoa esimerkiksi 
järjestelmäpalvelujen keskeytyksinä, 
taloudellisina kustannuksina tai 
henkilötietojen menetyksinä.
3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–6 artiklassa 
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus 
on vähintään viisi vuotta vankeutta, kun 
teot on tehty salaamalla rikoksentekijän 
todellinen henkilöllisyys ja 
henkilöllisyyden oikealle omistajalle on 
aiheutettu vahinkoa.

Or. en

Tarkistus 106
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus on 
vähintään viisi vuotta vankeutta, kun teot 
on tehty puitepäätöksessä 2008/841/YOS 
annetun määritelmän mukaisen 
rikollisjärjestön puitteissa.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus on 
viisi vuotta vankeutta, kun teot on tehty 
puitepäätöksessä 2008/841/YOS annetun 
määritelmän mukaisen rikollisjärjestön 
puitteissa.

Or. fr

Perustelu

Alkuperäinen muotoilu on ristiriitainen, joten ristiriita on tarpeen poistaa. On muistettava 
periaate, jonka mukaan määrättävän rangaistuksen on oltava suhteessa rikokseen, ja että 
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rangaistus voidaan päättää ja asettaa vain oikeudenkäynnissä. Tämän on perustuttava 
oikeudenkäynnissä todettuihin tosiseikkoihin.

Tarkistus 107
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus on 
vähintään viisi vuotta vankeutta, kun teot 
on tehty puitepäätöksessä 2008/841/YOS 
annetun määritelmän mukaisen 
rikollisjärjestön puitteissa.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–7 artiklassa 
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus on 
vähintään kahdesta viiteen vuotta 
vankeutta, kun teot on tehty 
puitepäätöksessä 2008/841/YOS annetun 
määritelmän mukaisen rikollisjärjestön 
puitteissa.

Or. en

Perustelu

Ei ole perusteltu, miksi poiketaan tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä tehdyn 
puitepäätöksen 2005/222/YOS 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta seuraamustasosta.

Tarkistus 108
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–6 artiklassa 
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus on 
vähintään viisi vuotta vankeutta, kun teot 
on tehty käyttämällä välinettä, jonka 
tarkoituksena on käynnistää hyökkäyksiä, 

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–6 artiklassa 
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus on 
vähintään viisi vuotta vankeutta, kun teot 
on tehty käyttämällä välinettä, jonka 
tarkoituksena on käynnistää hyökkäyksiä, 
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jotka vaikuttavat merkittävään määrään 
tietojärjestelmiä tai aiheuttavat 
huomattavaa vahinkoa esimerkiksi 
järjestelmäpalvelujen keskeytyksinä, 
taloudellisina kustannuksina tai 
henkilötietojen menetyksinä.

jotka vaikuttavat merkittävään määrään 
tietojärjestelmiä tai aiheuttavat 
huomattavaa vahinkoa esimerkiksi 
järjestelmäpalvelujen keskeytyksinä, 
taloudellisina kustannuksina,
arkaluonteisten tietojen tai henkilötietojen 
menetyksinä tai elintärkeään 
infrastruktuuriin kohdistettuina haittoina.

Or. ro

Tarkistus 109
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–6 artiklassa 
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus on 
vähintään viisi vuotta vankeutta, kun teot 
on tehty käyttämällä välinettä, jonka 
tarkoituksena on käynnistää hyökkäyksiä, 
jotka vaikuttavat merkittävään määrään 
tietojärjestelmiä tai aiheuttavat 
huomattavaa vahinkoa esimerkiksi 
järjestelmäpalvelujen keskeytyksinä, 
taloudellisina kustannuksina tai 
henkilötietojen menetyksinä.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–6 artiklassa 
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus on 
viisi vuotta vankeutta, kun teot on tehty 
käyttämällä välinettä, jonka tarkoituksena 
on käynnistää hyökkäyksiä, jotka 
vaikuttavat merkittävään määrään 
tietojärjestelmiä tai aiheuttavat 
huomattavaa vahinkoa esimerkiksi 
järjestelmäpalvelujen keskeytyksinä, 
taloudellisina kustannuksina tai 
henkilötietojen menetyksinä.

Or. fr

Perustelu

Alkuperäinen muotoilu on ristiriitainen, joten ristiriita on tarpeen poistaa. On muistettava 
periaate, jonka mukaan määrättävän rangaistuksen on oltava suhteessa rikokseen, ja että 
rangaistus voidaan päättää ja asettaa vain oikeudenkäynnissä. Tämän on perustuttava 
oikeudenkäynnissä todettuihin tosiseikkoihin.
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Tarkistus 110
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–6 artiklassa 
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus on 
vähintään viisi vuotta vankeutta, kun teot 
on tehty käyttämällä välinettä, jonka 
tarkoituksena on käynnistää hyökkäyksiä, 
jotka vaikuttavat merkittävään määrään 
tietojärjestelmiä tai aiheuttavat 
huomattavaa vahinkoa esimerkiksi 
järjestelmäpalvelujen keskeytyksinä, 
taloudellisina kustannuksina tai 
henkilötietojen menetyksinä.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–6 artiklassa 
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus on 
vähintään kahdesta viiteen vuotta 
vankeutta, kun teot on tehty käyttämällä 
välinettä, jonka tarkoituksena on 
käynnistää hyökkäyksiä, jotka vaikuttavat 
merkittävään määrään tietojärjestelmiä tai 
aiheuttavat huomattavaa vahinkoa 
esimerkiksi järjestelmäpalvelujen 
keskeytyksinä, taloudellisina 
kustannuksina tai henkilötietojen 
menetyksinä.

Or. en

Perustelu

Ei ole perusteltu, miksi poiketaan tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä tehdyn 
puitepäätöksen 2005/222/YOS 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta seuraamustasosta.

Tarkistus 111
Jan Philipp Albrecht

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–6 artiklassa 
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus 
on vähintään viisi vuotta vankeutta, kun 
teot on tehty salaamalla rikoksentekijän 

Poistetaan.
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todellinen henkilöllisyys ja 
henkilöllisyyden oikealle omistajalle on 
aiheutettu vahinkoa.

Or. en

Perustelu

Rikoksentekijän todellisen henkilöllisyyden salaaminen ja henkilöllisyyden oikealle haltijalle 
aiheutettu vahinko eivät ole tärkeitä ainoastaan rikosten rankaisemisen kannalta tämän 
direktiivin soveltamisalalla. Pitkällä aikavälillä tähän ja asiaan liittyviin rikoksiin olisi 
pikemminkin puututtava horisontaalisella välineellä, jonka soveltamisala on laajempi kuin 
tietojärjestelmiä vastaan tehdyt hyökkäykset.

Tarkistus 112
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 3–6 artiklassa 
tarkoitetuista teoista määrättävä 
rikosoikeudellinen enimmäisseuraamus 
on vähintään viisi vuotta vankeutta, kun 
teot on tehty salaamalla rikoksentekijän 
todellinen henkilöllisyys ja 
henkilöllisyyden oikealle omistajalle on 
aiheutettu vahinkoa.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 113
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
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9 artiklassa tarkoitettuja seuraamuksia ei 
sovelleta 3–7 artiklassa tarkoitettuihin 
rikoksiin, kun teko on selvästi tehty ilman 
rikollista tarkoitusta, vaan se on tehty 
luvallisen testauksen tai tietojärjestelmien 
välittömän suojelun aikana, tai kun 
järjestelmän operaattorille tai toimittajalle 
on tiedotettu haavoittuvuudesta 
täysimääräisesti ja nopeasti.

Or. en

Tarkistus 114
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Jäsenvaltioiden on harkittava 
tietojärjestelmiensä ja niihin liittyvien 
tietojen suojaamista. Kohtuullisesti 
havaittavia uhkia ja haavoittuvuutta 
vastaan olisi tarjottava kohtuullinen 
suojan taso, ja suojan on oltava suhteessa 
kohteeksi joutuneille aiheutuneeseen 
todennäköiseen vahinkoon nähden.

Or. en

Perustelu

Esittelijä on jo sisällyttänyt turvallisuuden parantamista koskevia kannusteita tarkistuksiin 
3 ja 4 (johdanto-osa). Siksi tämä kohta olisi sisällytettävä varsinaiseen artiklaan.

Tarkistus 115
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 c kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3 c. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta niiden 
oikeudenkäyttövaltaan kuuluvat 
oikeushenkilöt velvoitetaan suojaamaan 
tietojärjestelmiä 3–7 artiklassa 
tarkoitetuilta rikoksilta. Kohtuullisesti 
havaittavia uhkia ja haavoittuvuutta 
vastaan olisi tarjottava kohtuullinen 
suojan taso, ja suojan on oltava suhteessa 
kohteeksi joutuneille aiheutuneeseen 
todennäköiseen vahinkoon nähden.

Or. en

Perustelu

Esittelijä on jo sisällyttänyt turvallisuuden parantamista koskevia kannusteita tarkistuksiin 
3 ja 4 (johdanto-osa). Siksi tämä kohta olisi sisällytettävä varsinaiseen artiklaan.

Tarkistus 116
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 d. Kun oikeushenkilö ei ole pystynyt 
tarjoamaan 3 b ja 3 c kohdassa 
määriteltyä kohtuullista suojan tasoa 
3-7 artiklassa tarkoitetuilta rikoksilta ja 
kun nämä rikokset on tehty selvästi 
rikollisessa tarkoituksessa, 
rikosoikeudellisia seuraamuksia 
sovellettaessa katsotaan, että nämä 
rikokset on tehty lieventävissä 
olosuhteissa.

Or. en

Perustelu

Esittelijä on jo sisällyttänyt turvallisuuden parantamista koskevia kannusteita tarkistuksiin 
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3 ja 4 (johdanto-osa). Siksi tämä kohta olisi sisällytettävä varsinaiseen artiklaan. Edellä 
3 d kohdassa esitetään lieventävät olosuhteet, joita sovelletaan sellaisiin hyökkääjiin, joiden 
on murrettava vain kohtuuttoman heikot turvajärjestelyt.

Tarkistus 117
Jan Philipp Albrecht, Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
10 artikla – 3 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 e. Kun oikeushenkilö ei selvästi ole 
pystynyt tarjoamaan kohtuullista suojan 
tasoa ja kun tämän laiminlyönnin 
aiheuttama vahinko on huomattava, 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
voidaan määrätä varoittavia 
seuraamuksia ja asettaa tämä 
oikeushenkilö syytteeseen 
laiminlyönnistä.

Or. en

Perustelu

Esittelijä on jo sisällyttänyt turvallisuuden parantamista koskevia kannusteita tarkistuksiin 
3 ja 4 (johdanto-osa). Siksi tämä kohta olisi sisällytettävä varsinaiseen artiklaan. Edellä 
3 e kohdassa esitetään rikosoikeudellinen vastuu (laiminlyönnistä) tilanteissa, joissa ei ole 
pystytty tarjoamaan kohtuullista suojaa ja kun hyökkäys on aiheuttanut huomattavaa 
vahinkoa.

Tarkistus 118
Alexander Alvaro

Ehdotus direktiiviksi
10 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a artikla
Lieventävät olosuhteet

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
9 artiklassa tarkoitettuja seuraamuksia ei 
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sovelleta 3–7 artiklassa tarkoitettuihin 
rikoksiin, kun teko on selvästi tehty ilman 
rikollista tarkoitusta, vaan se on tehty 
luvallisen testauksen tai tietojärjestelmien 
välittömän suojelun aikana.
2. Jäsenvaltioiden on pidettävä 
tietojärjestelmiensä ja niihin liittyvien 
tietojen suojaamista osana 
huolellisuusvelvollisuuttaan. 
Kohtuullisesti havaittavia uhkatasoja 
vastaan olisi tarjottava kohtuullinen 
suojan taso.
3. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, joilla velvoitetaan 
rekisterinpitäjiä ja tietojen käsittelijöitä 
toimivaltaansa kuuluvilla aloilla 
suojaamaan tietoja 3–6 artiklassa 
tarkoitetuilta rikoksilta sekä pannaan 
täytäntöön asiaankuuluvat tekniset ja 
organisatoriset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että turvallisuustaso on 
asianmukainen niihin riskeihin nähden, 
joita aiheutuu suojan kohteena olevien 
henkilötietojen käsittelystä ja luonteesta, 
kun otetaan huomioon uusimmat keinot 
ja niiden täytäntöönpanokustannukset.
4. Kun rekisterinpitäjä tai tietojen 
käsittelijä ei ole pystynyt tarjoamaan 
kohtuullista suojan tasoa 3–6 artiklassa 
tarkoitetuilta rikoksilta, rikosoikeudellisia 
seuraamuksia sovellettaessa katsotaan, 
että nämä rikokset on tehty lieventävissä 
olosuhteissa.
5. Kun rekisterinpitäjä tai tietojen 
käsittelijä ei selvästi ole pystynyt 
tarjoamaan kohtuullista suojan tasoa ja 
siitä aiheutuu vahinkoa, jäsenvaltioiden 
on varmistettava, että kyseinen 
rekisterinpitäjä tai tietojen käsittelijä 
voidaan asettaa syytteeseen.

Or. en
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Tarkistus 119
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 11 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vastuulliseksi todettua 
oikeushenkilöä voidaan rangaista 
tehokkain, oikeasuhteisin ja varoittavin
seuraamuksin, joihin kuuluvat 
rikosoikeudelliset tai muut sakot ja joihin 
voi kuulua myös muita seuraamuksia, 
kuten:

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 11 artiklan 1 kohdan 
mukaisesti vastuulliseksi todettua 
oikeushenkilöä voidaan rangaista 
oikeasuhteisin seuraamuksin, joihin 
kuuluvat rikosoikeudelliset tai muut sakot 
ja joihin voi kuulua myös muita 
seuraamuksia, kuten:

Or. fr

Perustelu

Katso 9 artiklaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 120
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) oikeuden menettäminen julkisista 
varoista myönnettyjen etuuksien tai tuen 
saamiseen;

a) tilapäinen tai pysyvä oikeuden 
menettäminen julkisista varoista 
myönnettyjen etuuksien tai tuen saamiseen;

Or. ro

Tarkistus 121
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
12 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 11 artiklan 2 
kohdan mukaisesti vastuulliseksi todettua 
oikeushenkilöä voidaan rangaista 
tehokkain, oikeasuhteisin ja varoittavin
seuraamuksin tai toimenpitein.

2. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet, jotta 11 artiklan 
2 kohdan mukaisesti vastuulliseksi todettua 
oikeushenkilöä voidaan rangaista 
oikeasuhteisin seuraamuksin tai 
toimenpitein.

Or. fr

Perustelu

Katso 9 artiklaa koskevan tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 122
Axel Voss

Ehdotus direktiiviksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) teon on tehnyt niiden kansalainen tai 
henkilö, jonka kotipaikka on kyseisen 
jäsenvaltion alueella; tai

b) teon on tehnyt niiden kansalainen; tai

Or. de

Perustelu

On liioiteltua ulottaa lainkäyttövalta henkilöihin, joiden kotipaikka on toisen jäsenvaltion 
alueella, joten tämä lauseke on syytä poistaa.

Tarkistus 123
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on hyödynnettävä 
nykyistä kaikkina viikonpäivinä ja 

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden käytössä on toimiva kansallinen 
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ympärivuorokautisesti toimivien 
yhteyspisteiden verkostoa 3–8 artiklassa 
tarkoitettuja tekoja koskevaa 
tietojenvaihtoa varten ja 
tietosuojasäännösten mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
niillä on käytössä menettely, jonka avulla 
ne voivat vastata kiireellisiin pyyntöihin 
enintään kahdeksan tunnin kuluessa. 
Vastauksesta on ilmettävä, vastataanko 
avunpyyntöön ja missä muodossa ja 
milloin se tehdään.

yhteyspiste, ja hyödynnettävä kaikkina 
viikonpäivinä ja ympärivuorokautisesti 
toimivien yhteyspisteiden verkostoa 
3-8 artiklassa tarkoitettuja tekoja koskevaa 
tietojenvaihtoa varten ja 
tietosuojasäännösten mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
niillä on käytössä menettely, jonka avulla 
ne voivat vastata kiireellisiin pyyntöihin 
enintään kahdeksan tunnin kuluessa. 
Pyyntöihin on vastattava tehokkaasti ja 
tarvittaessa on helpotettava seuraavia 
toimenpiteitä tai pantava ne suoraan 
täytäntöön: tekninen neuvonta muun 
muassa tietojärjestelmän toimintakyvyn 
palauttamisesta, tietojen säilyttäminen 
henkilötietojen suojelua koskevien 
periaatteiden mukaisesti, todisteiden 
kerääminen, oikeudellisten tietojen 
antaminen ja epäiltyjen paikantaminen ja 
tunnistaminen. Yhteyspisteiden on
ilmoitettava, missä muodossa ja milloin
avunantopyyntöihin vastataan.

Or. ro

Tarkistus 124
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on hyödynnettävä 
nykyistä kaikkina viikonpäivinä ja 
ympärivuorokautisesti toimivien 
yhteyspisteiden verkostoa 3–8 artiklassa 
tarkoitettuja tekoja koskevaa 
tietojenvaihtoa varten ja 
tietosuojasäännösten mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
niillä on käytössä menettely, jonka avulla 
ne voivat vastata kiireellisiin pyyntöihin 
enintään kahdeksan tunnin kuluessa. 
Vastauksesta on ilmettävä, vastataanko 

1. Jäsenvaltioiden on hyödynnettävä 
ympärivuorokautisesti toimivia kansallisia 
yhteyspisteitä ja nykyistä kaikkina 
viikonpäivinä ja ympärivuorokautisesti 
toimivien yhteyspisteiden verkostoa 
3-8 artiklassa tarkoitettuja tekoja koskevaa 
tietojenvaihtoa varten ja 
tietosuojasäännösten mukaisesti. 
Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
niillä on käytössä menettely, jonka avulla 
ne voivat vastata kiireellisiin pyyntöihin 
enintään kahdeksan tunnin kuluessa. 
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avunpyyntöön ja missä muodossa ja 
milloin se tehdään.

Vastauksesta on ilmettävä, vastataanko 
avunpyyntöön ja missä muodossa ja 
milloin se tehdään.

Or. en

Tarkistus 125
Ioan Enciu

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle 3–8 artiklassa tarkoitettuja 
tekoja koskevaa tietojenvaihtoa varten 
nimeämänsä yhteyspisteen yhteystiedot. 
Komissio toimittaa tiedot muille 
jäsenvaltioille.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle, Europolille, Eurojustille ja 
Euroopan verkko- ja tietoturvavirastolle 
(ENISA) 3–8 artiklassa tarkoitettuja tekoja 
koskevaa tietojenvaihtoa varten 
nimeämänsä yhteyspisteen yhteystiedot. 
Komissio toimittaa tiedot muille 
jäsenvaltioille.

Or. ro

Tarkistus 126
Marian-Jean Marinescu

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niillä on järjestelmä, jonka avulla voidaan 
kirjata, tuottaa ja antaa tilastotietoja 3–8 
artiklassa tarkoitetuista teoista.

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niiden kansalliset yhteyspisteet toimivat, 
ja tarjottava järjestelmä, jonka avulla 
voidaan kirjata, tuottaa ja antaa 
tilastotietoja 3–8 artiklassa tarkoitetuista 
teoista. Kansalliset yhteyspisteet 
käsittelevät avunantopyyntöjä ja avustavat 
seuraavissa toimenpiteissä: teknisen 
neuvonnan ja oikeudellisen tiedon 
tarjoaminen sekä tietoverkkorikollisuuden 
ehkäisy- ja torjuntaohjelmien 
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perustaminen.

Or. en

Tarkistus 127
Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

Ehdotus direktiiviksi
15 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Koulutus

1. Jäsenvaltioiden on tuettava 
kansalaisille järjestettävää koulutusta ja 
osallistuttava sen rahoitukseen, jotta 
kansalaiset saavat tietää hyökkäyksistä, 
jotka vaarantavat vapaan ja turvallisen 
tietoverkon, ja voivat suojautua niiltä.
2. Jäsenvaltioiden on sisällytettävä 
kouluopetukseen tietotekniset välineet, 
niiden vaarat ja keinot, joilla niiltä voi 
suojautua.

Or. fr

Tarkistus 128
Marie-Christine Vergiat

Ehdotus direktiiviksi
15 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 b artikla
Turvallisuustasojen yhdenmukaisuus

1. Jäsenvaltioiden on määriteltävä 
lainsäädännössään turvallisuuden 
vähimmäistasoja koskevat 
yhdenmukaisuusvaatimukset, joita 
sovelletaan kaikkiin tietoteknisiin 
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välineisiin.
2. Komissio esittää viimeistään kaksi 
vuotta tämän direktiivin hyväksymisestä 
ehdotuksen direktiiviksi, jossa 
määritellään kaikkiin sisämarkkinoilla 
myynnissä oleviin tietoteknisiin välineisiin 
sovellettavat turvallisuutta koskevat 
vähimmäisvaatimukset.

Or. fr


